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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP tháng 8
và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN
Trong tháng 8/2022, UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành
và địa phương thực hiện một số nội dung trọng tâm, cụ thể:
- Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm
2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chỉ đạo tập trung theo dõi, hướng dẫn,
đôn đốc các hộ tham gia kế hoạch phát triển KTV, KTTT gắn với du lịch năm
2022 thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt.
- Chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương tăng cường giải ngân vốn đầu tư
xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra. Tập trung điều hành chi ngân sách theo tiến
độ thu và bám sát dự toán được giao; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả
đúng định mức, chế độ quy định.
- Chỉ đạo tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại trong công tác đầu tư
xây dựng nhất là công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình
năm 2022 và công trình chuyển tiếp. Chỉ đạo lập hồ sơ thủ tục đầu tư các công
trình dự kiến kế hoạch năm 2023 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy
định.
- Chuẩn bị và tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình
năm 2022.
- Thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội cho các gia đình chính sách,
người có công, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.
- Tăng cường công tác trực SSCĐ từ huyện đến cơ sở, giữ vững tình hình
ANCT-TTATXH trên địa bàn. Duy trì tốt công tác Tiếp công dân, giải quyết đơn
thư, khiếu nại, tố cáo.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH THÁNG 8/2022
1. Lĩnh vực Kinh tế
1.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp
a) Trồng trọt
Tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu 2022 là 1.334,72 ha/1.327,2 ha Kế
hoạch (đạt 100,6%), trong đó:
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- Cây lúa: Diện tích gieo sạ 801,2 ha/801,2 ha KH (đạt 100%) (trong đó:
Lúa chủ động nước: 683,2 ha/679,2 ha KH (đạt 100,6%); Lúa nước trời: 118
ha/122 ha KH (đạt 96,7%). Hiện nay, đang trong giai đoạn trổ bông và vào chắc.
- Cây ngô: Đã xuống giống 308 ha/306 ha KH (đạt 100,7%); cây lạc: Đã
xuống giống 54,7 ha/63,5 ha KH (đạt 86,1%);
- Các loại cây trồng khác: đã xuống giống 170,82 ha/156,5 ha KH.
Hiện nay lúa và các loại cây trồng khác vẫn sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy
nhiên, trên cây lúa có chuột, rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn gây hại rải rác;
cây ngô bệnh thối thân, khô vằn gây hại cục bộ.
b) Chăn nuôi
Theo số liệu thống kê ngày 01/7/2022 thì tổng đàn gia súc: 13.770 con,
tăng 3,32% so với cùng kỳ năm 2021 (Trâu 1.497 con; bò 5.830 con; lợn 6.218
con; dê 225 con). Tổng đàn gia cầm: 96.630 con (gà: 88.250 con; vịt: 6.980 con;
ngang: 1.120 con; ngỗng: 280 con), tăng 2,02% so với cùng kỳ năm 2021.
Hiện nay, đàn vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt, không phát sinh dịch
bệnh nguy hiểm, chỉ xảy ra một số bệnh thông thường và được cán bộ thú y địa
phương hướng dẫn điều trị kịp thời.
Công tác tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm tiếp tục
được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
c) Các chương trình, chính sách phát triển nông thôn
Chương trình NTM: Kết quả rà soát Bộ tiêu chí mới theo Quyết định số
756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 20172020 thì đến nay tổng số tiêu chí đạt của các xã trên địa bàn huyện là 104 tiêu chí,
bình quân 17,3 tiêu chí/xã. Trong đó, xã Quế Lộc: 19 tiêu chí, Quế Trung: 19 tiêu
chí, Sơn Viên: 19 tiêu chí, Phước Ninh: 19 tiêu chí, Ninh Phước 15 tiêu chí (tiêu
chí 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,17,18,19), Quế Lâm 13 tiêu chí (tiêu chí
1,2,3,4,6,7,8,12,13,14,17,18,19).
Chương trình OCOP: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực
hiện năm 2022, với tổng số 05 sản phẩm của 5 chủ thể đăng ký tham gia Chương
trình (Bút trầm hương; đường thẻ Phú Gia; mứt vỏ bưởi trụ Đại Bình; rượu nếp
cẩm Sơn Viên; rượu sim Cao Hoàng và đã được thông qua tại Kế hoạch số
2134/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam) và tiếp tục có văn
bản chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình OCOP năm 2022 với kinh phí được
phân bổ trong năm nay là 400 triệu đồng. Đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản
phẩm OCOP đợt 1/2022 với 02 sản phẩm (rượu sim Cao Hoàng; mứt vỏ bưởi trụ
Đại Bình) đạt 3 sao và đã nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh.
Về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp theo Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND tỉnh: Đang tập trung chuỗi liên kết
cây ăn quả (Bưởi da xanh, măng cụt) để triển khai thực hiện trong năm 2022.
Lâm nghiệp: Diện tích khai thác rừng sản xuất từ đầu năm đến nay 1.300
ha, trữ lượng ước đạt 68.000m3. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung quản
lý, bảo vệ, chăm sóc rừng trồng và rừng dự án, đặc biệt chú trọng công tác phòng
cháy chữa cháy rừng trong mùa khô; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ gia
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đình, cá nhân tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng trồng gỗ lớn đã thực hiện
qua các năm.
1.2. Trên lĩnh vực CN-XD, TM&DV
Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 65,88 tỷ đồng, lũy kế từ
đầu năm đến nay đạt 492,32 tỷ đồng, đạt 58,73% kế hoạch năm. Giá trị thương
mại - dịch vụ trong tháng ước đạt 54 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt
396,21 tỷ đồng, đạt 75,93% kế hoạch năm.
1.3. Công tác tài chính
Tổng thu ngân sách (số liệu đến ngày 15/8/2022) trên địa bàn huyện là
56.632 triệu đồng, đạt 89,76% so với kế hoạch tỉnh giao; 86,54% so với kế hoạch
huyện giao năm 2022. Trong đó, số thu do tỉnh quản lý là 42.496 triệu đồng, đạt
85,32% so với kế hoạch; số thu do huyện quản lý là 14.136 triệu đồng, đạt
106,45% so với kế hoạch tỉnh giao, 90,44% kế hoạch huyện giao.
Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện được 206.129 triệu đồng,
đạt 71,7% kế hoạch giao đầu năm; trong đó chi thường xuyên 127.057 triệu đồng,
chi đầu tư phát triển 33.729 triệu đồng, chi tạm ứng 292 triệu đồng, chi chuyển
giao ngân sách xã: 44.542 triệu đồng. Công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm
bảo theo đúng Luật NSNN và Nghị quyết HĐND tỉnh, huyện.
1.4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
Trong tháng, UBND huyện đã tổ chức họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ
giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (bao gồm kế hoạch vốn kéo dài); qua đó,
UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các ngành, địa phương tăng cường
giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch, đến nay tỷ lệ giải ngân vốn
đầu tư tính tới tháng 8/2022 ước đạt 43,4% kế hoạch vốn. Đồng thời, tập trung
mọi nguồn lực, nhân lực thực hiện GPMB các công trình dự án trọng điểm như
đường giao thông Mậu Long - Đông An; đường nội thị Trung tâm huyện, đường
vào xã mới Ninh Phước, đường Hóc Xoài - Hố Sến…và chỉ đạo giải quyết dứt
điểm các tồn tại vướng mắc liên quan đến dự án đường nối ĐH10 đến đường
Trường Sơn Đông.
Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung hoàn
thành các hồ sơ, chủ trương đầu tư các công trình như tượng đài Chiến thắng
Nông Sơn – Trung Phước; hồ Hố Cái và nhiều dự án bổ sung trong kế hoạch năm
2022.
1.5. Tài nguyên và môi trường
Công tác giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được triển khai
thực hiện tốt; trong tháng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư
cho 04 trường hợp, công nhận lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản gắn liền với đất 03 trường hợp (Quế Trung); xác nhận lại diện tích đất ở 08
trường hợp (Quế Trung 04; Sơn Viên 01; Quế Lộc 03).
Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Đảm bảo công tác vệ
sinh môi trường trước, trong và sau Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình năm
2022.
2. Lĩnh vực Văn hoá-Xã hội
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Tập trung tuyên truyền cổ động trực quan nhân Kỷ niệm 77 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9, Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí
Võ Chí Công – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, các hoạt động Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình năm 2022.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nỗi, đáp ứng nhu
cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân. Thực hiện tiếp phát sóng Đài Truyền hình
Việt Nam và Đài PT-TH tỉnh với tổng số 170h; thực hiện phát sóng 22 chương
trình phát thanh, 8 chương trình truyền hình với hơn 190 tin và 11 bài, 08 phóng
sự.
Tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại
Bình năm 2022; đẩy mạnh triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” năm 2022 trên địa bàn huyện.
Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, hộ
nghèo được quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với gia đình có công cách
mạng, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; thông tin, tuyên truyền,
thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
và các chương trình, chính sách về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng lao động có thời hạn tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc… để
người lao động trên địa bàn huyện biết, có nhu cầu đăng ký tham gia. Tiếp tục
huy động Quỹ ĐƠĐN, Quỹ BTTE. Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, đội
ngũ giáo viên chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022-2023.
Công tác khám chữa bệnh trong Nhân dân được quan tâm, với tổng số lần
khám trong tháng là 2.691 lượt khám, tổng số người điều trị nội trú là 515 người.
Công tác tiêm vắc xin Covid-19 được triển khai tích cực; đã tiêm mũi bổ sung vắc
xin cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 96%, mũi nhắc lại lần 1 vắc xin được 67,7%,
mũi nhắc lại lần 2 vắc xin được 25,92%; tiêm cho người từ 12 tuổi đến dưới 18
tuổi mũi nhắc lại (mũi 3) đạt 50,4%; tiêm cho người từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi:
mũi 1 đạt 76,8%, mũi 2: đạt 28%. Tổ chức kiểm tra liên ngành an toàn thực
phẩm quản lý về chất lượng, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Ngày hội
Văn hóa Du lịch - Đại Bình năm 2022 trên địa bàn huyện Nông Sơn.
3. Lĩnh vực Nội chính
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được
giữ vững và ổn định. Tổ chức đăng ký, quản lý sỹ quan dự bị đảm bảo chặt chẽ;
lập thủ tục đề nghị thương binh cho 03 trường hợp; đề nghị giải quyết chế độ theo
Quyết định 42 cho 14 trường hợp. Tiếp tục thực hiện cấp CCCD cho công dân, trong
tháng thu nhận 337 hồ sơ; công tác PCCC và CNCH được quan tâm triển khai thực hiện
theo đó, tổ chức kiểm tra 02 cơ sở may mặc cơ bản đảm bảo an toàn về PCCC. Tiếp tục
thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Việc tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn xã hội
được thực hiện tốt, phát hiện 26 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ
với tổng số tiền xử phạt: 33,020 triệu đồng.
Trong tháng, UBND huyện chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp Đội
kiểm lâm cơ động số 1, CCKL tỉnh Quảng Nam, các ngành liên quan, UBND các
xã tổ chức 13 đợt tuần tra, truy quét (12 đợt tuần tra, 01 đợt truy quyét); kết quả
phát hiện và lập biên bản 03 vụ vi phạm, đã xử lý vi phạm hành chính 02 vụ, tịch
thu gỗ tròn 2,537 m3 và 12,35 ster củi, trả lại tang vật và phương tiện tạm giữ:
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3,40 ster củi, 01 xe công nông, 01 xe tải. Khởi tố hình sự 01 vụ về tội vi phạm
quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản, lâm sản thiệt hại 14,252 m3 tại
khoảnh 7, tiểu khu 464, xã Quế Lâm. Tổng số tiền phạt: 24,5 triệu đồng. Tiếp tục
tập trung chỉ đạo triển khai nhiều văn bản về PCCCR. Trong tháng 8/2022 trên
địa bàn huyện không xảy ra vụ cháy rừng nào.
Công tác thanh tra thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Tiếp tục tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về tiếp
công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Trường Tiểu học
Phạm Phú Thứ. Công tác phòng, chống tham nhũng được UBND huyện chỉ đạo
gắn với việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về phòng, chống tham nhũng đến các cơ quan, ban ngành và các xã trên địa bàn
huyện; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thể thao - Truyền thanh truyền hình
huyện tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tham nhũng.
Trong tháng, Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 04 lượt người đến kiến nghị,
phản ánh, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, được huyện giao cho các ngành
chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời công
dân theo quy định.
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật, công tác hộ tịch, hộ khẩu, chứng thực và trợ giúp
pháp lý được thực hiện đúng quy định. Tổ chức 01 lớp tập huấn cho đội ngũ hòa
giải viên cơ sở tại huyện với hơn 120 người là đội ngũ hòa giải viên của 39 thôn
trên địa bàn huyện. Tổ chức tập huấn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho
lãnh đạo UBND, công chức văn thư và hộ tịch 6 xã.
Làm tốt công tác nội vụ, thi đua, khen thưởng. Thực hiện đúng quy trình về
bổ nhiệm, đề bạt, quản lý sử dụng, nâng bậc, nâng ngạch đối với cán bộ, công
chức, viên chức. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ
chốt của huyện, xã kịp thời đảm bảo theo quy định đáp ứng được sự lãnh đạo của
Đảng và sự điều hành của chính quyền trong việc lãnh đạo phát triển KT-XH,
đảm bảo AN-QP ở địa phương. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ - cải
cách hành chính năm 2022. Tổ chức Đại lễ cầu siêu của Ban trị sự Giáo hội Phật
giáo Việt Nam huyện. Tổ chức họp bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức
khen thưởng ngành giáo dục năm học 2021-2022.
* Đánh giá chung
Tình hình kinh tế - xã hội huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực,
hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ phục hồi mạnh mẽ. Hoạt
động thương mại, dịch vụ trở nên sôi động khi khách du lịch đến địa phương
ngày càng có xu thế tăng nhẹ, nhất là lễ hội Ngày văn hóa du lịch Đại Bình và
nhiều hoạt động được diễn ra tại ngày hội nhằm kích cầu du khách đến tham
quan. Đẩy mạnh cải thiện thủ tục hành chính nhằm kêu gọi đầu tư; đẩy nhanh giải
ngân đầu tư công, đặc biệt tại các dự án, công trình trọng điểm. Tình hình sản
xuất nông nghiệp ổn định, dịch bệnh trong chăn nuôi được kiểm soát; thu ngân
sách tăng so với cùng kỳ và dự kiến vượt chỉ tiêu giao; an sinh xã hội được đảm
bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được tập trung cao độ. An ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn
chế như giải ngân vốn đầu tư công thấp và chưa đạt yêu cầu; thủ tục các dự án
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đầu tư chậm và công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc làm ảnh
hưởng đến tiến độ các dự án, việc lập thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán một số dự
án hoàn thành còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Công tác phối
hợp giải quyết các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và giải phóng hành lang
an toàn giao thông chưa chặt chẽ, nhiều trường hợp xây dựng trái phép nổi lên
nhưng không giải quyết kịp thời; một số trường hợp chưa được xử lý dứt điểm.
Việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm khoáng sản và phát rừng trái phép vẫn
còn diễn ra. Một số ngành, địa phương chưa tập trung, quyết liệt trong công tác
chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ để công việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến
công việc chung của huyện.
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2022
Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, UBND
huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành và địa phương chủ động kiểm tra, rà soát
toàn bộ kế hoạch phát triển KT-XH, ANQP và nhiệm vụ chính trị được giao của
ngành, địa phương mình, cũng như các chỉ tiêu của nghị quyết Huyện ủy, HĐND
huyện giao, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời
khắc phục những khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện giải quyết
những tồn tại, hạn chế, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị; trong
đó cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc các xã hướng dẫn nông dân thu hoạch lúa và
các loại cây trồng cạn vụ Hè Thu 2022 trước mùa mưa bão, đảm bảo thu hoạch
100% diện tích. Tiếp tục triển khai các công trình kiên cố hóa kênh mương, thủy
lợi đất màu năm 2022, các công trình nước sạch sinh hoạt năm 2022. Đồng thời,
thực hiện kế hoạch PCTT&TKCN trên địa bàn huyện Nông Sơn giai đoạn 20212025.
2. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Trong đó, triển khai thực hiện, giám sát tiêm phòng đợt 2/2022.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân tiếp tục
chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng trồng gỗ lớn đã thực hiện qua các năm. Tập trung
theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các hộ tham gia kế hoạch phát triển KTV, KTTT
gắn với du lịch năm 2022 thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt.
4. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ các
khoản thu theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, hạn chế vượt
chi ngoài kế hoạch. Đôn đốc, hướng dẫn thanh quyết toán nguồn vốn các chương
trình, dự án trong kế hoạch 2022 đảm bảo đúng quy định.
5. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản
theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh ban hành
một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022; đẩy mạnh công tác giải
ngân vốn đầu tư công năm 2022, thanh toán tạm ứng vốn ĐTXD; thu hồi triệt để
số dư tạm ứng/thanh toán khối lượng vượt so với khối lượng quyết toán được
duyệt, không để kéo dài thời gian chiếm dụng và sử dụng vốn đầu tư từ NSNN
trái với quy định hiện hành.
6. Tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý
trật tự xây dựng; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp cơi nới, xây dựng trái
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phép. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý
hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện.
7. Triển khai thực hiện tốt việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất theo
đúng quy định. Triển khai thực hiện dự án đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Quế
Trung huyện Nông Sơn. Lập kế hoạch sử dụng đất huyện Nông Sơn năm 2023.
Thường xuyên tổ chức truy quét việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn;
lập thủ tục đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cho các tổ chức và cá nhân đủ
điều kiện theo Luật định.
8. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật có liên quan đến với Nhân dân; tổ chức tuyên truyền, cổ
động trực quan nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng, tuyên truyền về công
tác phòng chống dịch bệnh Covid-19... Triển khai thu thập thông tin, xây dựng
Kế hoạch lập hồ sơ khoa học về chiến thắng Thạch Bích.
9. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân trên địa
bàn huyện. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính
sách, người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt
công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; xây dựng kế
hoạch và tổ chức tư vấn tuyên truyền đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất
khẩu lao động cho người lao động trên địa bàn huyện đặc biệt là lao động thuộc
hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có việc làm hoặc có việc làm chưa ổn định, người bị
mất việc làm do ảnh hưởng của Covid-19... tại các địa phương. Chỉ đạo, đôn đốc
đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có
công với cách mạng theo Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Xây
dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em; tổ chức diễn
đàn trẻ em năm 2022. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo năm 2022; kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì người cao
tuổi và ngày Quốc tế người cao tuổi.
10. Tổ chức khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đảm
bảo đạt kết quả.
11. Triển khai các giải pháp phù hợp thực hiện công tác phòng, chống và
kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19 trong tình hình mới và triển khai chiến dịch
tiêm vắc xin phòng Covid 19 tại các Trạm Y tế xã. Tăng cường truyền thông
phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác.
12. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ từ huyện đến cơ sở. Tăng cường tuần
tra kiểm soát về ATGT đường bộ, đường thuỷ nội địa. Đẩy mạnh các hoạt động
tấn công trấn áp tội phạm, các tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về
ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện Đề án 06 theo đúng
quy định.
13. Tổ chức tuyên truyền QLBVR và PCCCR. Tăng cường tuần tra, truy
quét rừng, không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn quản lý; thực hiện các giải
pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn kịp thời tình
trạng đốt phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến
giáo dục trong công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Rà soát, tổng hợp các
cơ sở gây nuôi động vật hoang dã hiện có trên địa bàn huyện; Hướng dẫn các tổ
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chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động gây nuôi động vật hoang dã thực hiện hồ
sơ thủ tục gây nuôi theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số
03/KH-UBND ngày 11/01/2022 về tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm luật
Lâm nghiệp năm 2022 trện địa bàn huyện.
14. Triển khai thực hiện vị trí việc làm công chức, viên chức sau khi
UBND tỉnh quyết định phê duyệt. Tiếp tục thực hiện về công tác cán bộ; các chế
độ, chính sách về nâng lương, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm. Tổ chức Hội nghị đánh
giá công tác cải cách hành chính năm 2021-2022; thành lập Tổ kiểm tra công tác
nội vụ và cải cách hành chính năm 2022. Tổ chức đối thoại với thanh niên trên
địa bàn huyện Nông Sơn năm 2022. Ban hành Hướng dẫn Tổ chức hoạt động,
chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng cụm, khối thi đua của huyện. Tiếp tục
thực hiện số hóa tài liệu và kết quả thủ tục hành chính. Thực hiện danh mục hồ
sơ, tài liệu từ năm 2010 trở về trước để nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam.
15. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022. Tăng cường công tác
theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra. Thực hiện công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật, công tác hộ tịch, hộ khẩu, chứng thực và trợ giúp pháp lý. Duy trì và
thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
theo đúng quy định.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 8 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022, yêu cầu
các ngành, địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- TT, TV Huyện uỷ (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- LĐ UBND huyện;
- Mặt trận và các đoàn thể ở huyện (phối hợp);
- Các cơ quan ban, ngành ở huyện;
- UBND các xã;
- CPVP-CV;
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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